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Lena Sylvén och Marcus Kindbom – ny ledarduo för Savills 
värderingsteam 
 
Lena Sylvén och Marcus Kindbom tar över ledningen av Savills värderingsteam 
efter Karin Zakariasson som efter elva år valt att lämna stafettpinnen vidare och 
fortsätter i bolaget som senior rådgivare och får mer tid för kundkontakt. 
 
Lena Sylvén har en civilingenjörsexamen från KTH och har arbetat inom Savills värderingsteam 
i fem år. Dessförinnan har Lena en bakgrund inom värdering på bland annat SBAB-bank. 
Vidare har hon en värderingsauktorisation från CIS HypZert (MLV). Lena Sylvén kommer också 
ingå i ledningsgruppen för Savills Sverige. 

”Teamet är starkt och Karin är kvar. Jag ser mycket fram emot att tillsammans fortsätta den 
påbörjade utvecklingsresan mot starkare värderingstjänster, inte minst genom digitalisering.”, 
säger Lena Sylvén.  

Marcus Kindbom har också en civilingenjörsexamen från KTH och började jobba på Savills 
redan under studietiden för att sedan bli fast anställd i samband med examensarbetet 2015. 
Marcus är baserad i Göteborg och ansvarar för det lokala värderingsteamet. 

”Jag har teamet i Göteborg och utgår själv även från Jönköping. En styrka när Savills 
värderingar genomförs över hela landet. Själv känner jag mig stolt över att få ta ansvar för ett 
team som har sådant anseende i marknaden. Det trodde jag inte för åtta år sedan”, säger 
Marcus Kindbom.  

”Ett tecken på kvaliteten i Karin Zakariassons ledarskap är att hon odlat ett nytt ledarskap 
internt. Med Lena Sylvén och Marcus Kindbom är jag trygg i att teamet och våra tjänster 
kommer fortsätta utvecklas i samma takt och anda”, avslutar Niklas Samuelsson, VD Savills. 
 

*** 
 
Lena Sylvén och Marcus Kindbom tillträder som Joint Heads of Valuation Sweden den 1 
oktober.  
 

För information kontakta:    
        
Niklas Samuelsson, VD    
Tel: 073-349 87 49     
niklas.samuelsson@savills.se    

 


